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(இ�ைறய வாசக�க�:

சாலேமா�� ஞான� 3:1-9,

���பாட�27;1-4 7 8 9 13-14,

����த� ப�� உேராைமய�"# எ%�ய ��&க��'�() வாசக� 5:5-11,

*�த ம�ேத+ எ%�ய ந-ெச/�0'�() வாசக� 25: 31 - 46)

���ப� ���ைர:

“வா1� மா2ப34றேத அ�6, அ8() ேபாவ��ைல”

இ�2 அ�ைனயா� ��அைவ அைன�) ஆ�மா"க;� <ைன�நாைள" ெகா>டா? ம414�ற). 

நவ�ப� இர>டா� ேத�யா4ய இ�ைறய நா;A�, இ�மாத��� இ� வர இ�"#� நாBக;A� 

மC�த ஆ�மா"க� ந�மா� <ைன� Dற�ப34றா�க�. “மC�த FGவாHக;� ஆ�மா"க� இைற 

இர"க��னா� <��ய சமாதான��� இைள�பாற" கடவன” - இ) ந�ைம� JC��)யC� ஆ1��K 

ெச�6�"#� அ�* உ�ள�கைள+�, மற"க�பBட ஆ�மா"கைள+� <ைன� D�() நா� 

ஏெற3"#� ம�றாB3. இ(த ந�ல நா;� ந�&ைடய #3�ப�க;� இற(த அ�பான 

உற�கM"காக, இ�N� யா�� <ைனயாத ஆ�மா"கM"காக Hற�பாக ெஜJ"க 

அைழ"க�ப34�ேறா�.

அ�2 மC�த இலாசைர உ0�ெதழK ெச/த இேயG ‘கB3"கைள அF1�) அவைன� ேபாக 

F3�க�” எ�றா�. )�*2� ஆ�மா"க;� கB3"க� அF1"க�பட��, ம4ைம வா1F�� 

�ைள"#� மக�தான ேப-6-# இவ�க� உCயவ�களாக�� இ�ைறய� ���ப'0ைன நா� 

ஒ�*"ெகா3�) ேவ>3ேவா�.
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&த� வாசக�

ம�த� பா�ைவ0� அவ�க� த>?"க�பBடாA�, இறவாைம0� அவ�க� உ2�யான ந�J"ைக 

ெகா>3�ளா�க�

சாலேமா�� ஞான� 3:1-9

S� மா�க;� ஆ�மா"க� கட�;� ைக0� உ�ளன. க3(ெதா�ைல எ)�� அவ�கைள� 

T>டா). அ6F'க;� க>க;� இற(தவ�கைள�ேபா� அவ�க� ேதா�6னா�க�. S�மா�க;� 

JC� ெப�()�பமாக" க�த�பBட). அவ�க� ந�ைமFB3� JC() ெச�ற) ேபர8வாக" 

க�த�பBட). அவ�கேளா அைம�யாக இைள�பா24றா�க�. ம�த� பா�ைவ0� அவ�க� 

த>?"க�பBடாA�, இறவாைம0� அவ�க� உ2�யான ந�J"ைக ெகா>3�ளா�க�. H6தள� 

அவ�க� த>?�)� ���த�பBடJ�, ேபரள� ைக�மா2 ெப2வா�க�. கட�� அவ�கைளK 

ேசா��த6(தJ�, அவ�கைள� தம"#� த#�+�ளவ�க� எ�2 க>டா�. ெபா�ைன உைல0'B3� 

*டU3வ)ேபா� அவ� அவ�கைள� *டUBடா�: எCப'ேபா� அவ�கைள ஏ-2"ெகா>டா�. 

கட�� அவ�கைளK ச(�"கவ��ேபா) அவ�க� ஒ; VGவா�க�: அCதா� ந3ேவ T�ெபா6ேபால� 

பர() Gட�F3வா�க�: நா3கM"#� T��* வழ�#வா�க�: ம"க�W) ஆBHெசA�)வா�க�. 

ஆ>டவேரா அவ�க�W) எ�ெற�2� அரசா�வா�. அவைர ந�*ேவா� உ>ைமைய 

அ6()ெகா�வ�: அ�J� ந�J"ைக ெகா�ேவா� அவேரா3 <ைல����ப�. அ�M� இர"க&� 

அவ� ேத�() ெகா>ேடா� W) இ�"#�.

- இ) ஆ>டவ� வழ�#� அ��வா"#.

- இைறவா உம"# ந�6
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ப�Aைர� பாட�

ஆ>டவேர எ� ஒ;; அவேர எ� WB*; யா�"# நா� அYசேவ>3�?

���பாட�27;1-4 7 8 9 13-14

1 ஆ>டவேர எ� ஒ;; அவேர எ� WB*; யா�"# நா� அYசேவ>3�? ஆ>டவேர எ� உ0�"# 

அைட"கல�; யா�"# நா� அYH ந3�க ேவ>3�? நா� ஆ>டவCட� ஒ� F>ண�ப� 

ெச/ேத�; அைதேய நா� நா?� ேத3ேவ�;ப�லF

ஆ>டவC� இ�ல��� எ� வா1நா� எ�லா� நா� #?0�"க ேவ>3�, ஆ>டவC� அழைக 

நா� காண ேவ>3�; அவர) ேகாF'� அவர) ���ள�ைத" க>ட6ய ேவ>3�.ப�லF

ஆ>டவேர, நா� ம�றா3� ேபா) எ� #ரைல" ேகBட�M�;; எ� W) இர"க�ெகா>3 என"#� 

ப�ல;�த�M�. "*ற�ப3, அவர) &க�ைத நா3" எ�ற) எ� உ�ள�; ஆ>டவேர உம) 

&க�ைதேய நா3ேவ�. ப�லF

9 உம) &க�ைத என"# மைற"கா���; S� Hன�ெகா>3 அ?ேயைன Fல"4Fடா���; Sேர 

என"#� )ைண; எ� WBபரா4ய கட�ேள, எ�ைன� த�;Fடாேத+�; எ�ைன" ைகFடா���. 

வா1ேவாC� நாB?�ேல ஆ>டவC� நல�கைள" கா>ேப� எ�2 நா� இ�N� ந�*4�ேற�. 

ப�லF

14 ெநYேச! ஆ>டவ�"காக" கா���; மன உ2�ெகா�; உ� உ�ள� வ'ைம ெபறB3�; 

ஆ>டவ�"காக" கா���. ப�லF
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இர>டா� வாசக�

ந� ஆ>டவ� இேயG 46^)F� வ8யா/ நா� கட�ேளா3 உற�ெகா>3 

ெப�ம41KHயைட4ேறா�

����த� ப�� உேராைமய�"# எ%�ய ��&க��'�() வாசக� 5:5-11

அ(த எ��ேநா"# ஒ�ேபா)� ஏமா-ற� தரா): எென�� நா� ெப-2�ள �ய ஆF0� வ8யா/" 

கட�;� அ�* ந� உ�ள�க;� ெபா8ய�பB3�ள). நா� இைற�ப-2 இ�6 வAவ-2 

இ�(தேபாேத, #6�தகால� வ(த)� 46^) நம"காக� த� உ0ைர" ெகா3�தா�. 

ேந�ைமயாள�"காக ஒ�வ� த� உ0ைர" ெகா3�தேல அC). ஒ�ேவைள ந�லவ� ஒ�வ�"காக 

யாேரN� த� உ0ைர" ெகா3"க� )_யலா�. ஆனா�, நா� பாFகளா/ இ�(தேபாேத 46^) 

நம"காக� த� உ0ைர" ெகா3�தா�. இ`வா2 கட�� ந�W) ெகா>3�ள த� அ�ைப எ3�)" 

காB?+�ளா�. ஆைகயா� இ�ேபா) நா� 46^)F� இர�த��னா� கட�M"# 

ஏ-*ைடயவ�களா4, அவ� வ8யா/ த>டைன0'�() த�J WB*�ெப2ேவா� என Uக உ2�யா/ 

ந�பலா� அ�ேறா? நா� கட�M"#� பைகவ�களா0�()� அவ�ைடய மக� நம"காக உ0ைர" 

ெகா3�ததா� கட�ேளா3 ஒ�*ரவா"க�பB3�ேளா�. அ�ப?யானா� ஒ�*ரவா"க�பB3�ள நா�, 

வா%� அவ� மக� வ8யாகேவ WBக�ப3ேவா� என Uக உ2�யா/ ந�பலா� அ�ேறா! அ) 

மB3� அ�ல, இ�ேபா) கட�ேளா3 ந�ைம ஒ�*ரவா"4+�ள ந� ஆ>டவ� இேயG 46^)F� 

வ8யா/ நா� கட�ேளா3 உற�ெகா>3 ெப�ம41KHயைட4ேறா�. இ�ம41KHைய நம"#� 

த�பவ� கட�ேள.

- இ) ஆ>டவ� வழ�#� அ��வா"#

- இைறவா உம"# ந�6
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ந�ெச!��" �� வா#�ெதா�

அ�ேலaயா, அ�ேலaயா! எ� த(ைத0டU�() ஆH ெப-றவ�கேள, வா��க�: உலக� 

ேதா�6ய) &த� உ�கM"காக ஏ-பா3 ெச/ய�பB?�"#� ஆBHைய உCைம�ேபறாக� 

ெப-2"ெகா�M�க�. அ�ேலaயா

ந�ெச!� வாசக%

�த ம�ேத+ எ%�ய ந-ெச/�0'�() வாசக� 25: 31 - 46

வான�த� அைனவ�� *ைட bழ மா�ட மக� மாBH+ட� வ��ேபா) த� மாBHU# அCயைண0� 

V-6��பா�. எ�லா ம"க;ன�தா�� அவ� &��ைல0� ஒ�2 DBட�ப3வ�. ஓ� ஆய� 

ெச�ம6யா3கைள+� ெவ�ளா3கைள+� ெவௗ;ேவறாக� JC�)K ெச�ம6யா3கைள வல�ப"க��A� 

ெவ�ளா3கைள இட�ப"க��A� <2�)வ)ேபா� அ�ம"கைள அவ� ெவௗ;ேவறாக� JC�) <2�)வா�. 

J�* அCயைண0� V-6�"#� அரச� த� வல�ப"க��� உ�ேளாைர� பா��), ; எ� த(ைத0டU�() ஆH 

ெப-றவ�கேள, வா��க�: உலக� ேதா�6ய) &த� உ�கM"காக ஏ-பா3 ெச/ய�பB?�"#� ஆBHைய 

உCைம�ேபறாக� ெப-2"ெகா�M�க�. ஏென�� நா� பHயா/ இ�(ேத�, S�க� உண� ெகா3�T�க�: 

தாகமா/ இ�(ேத�, எ� தாக�ைத� த_�T�க�: அ��யனாக இ�(ேத�, எ�ைன ஏ-2" ெகா>e�க�: நா� 

ஆைட0�6 இ�(ேத�, S�க� என"# ஆைட அ_F�T�க�: ேநா+-6�(ேத�, எ�ைன" கவ��)" 

ெகா>e�க�: Hைற0� இ�(ேத�, எ�ைன� ேத? வ(T�க� ; எ�பா�. அத-# ேந�ைமயாள�க� ;ஆ>டவேர, 

எ�ெபா%) உ�ைம� பH+�ளவராக" க>3 உணவ;�ேதா�, அ�ல) தாக&�ளவராக" க>3 உம) 

தாக�ைத� த_�ேதா�? எ�ெபா%) உ�ைம அ��யராக" க>3 ஏ-2" ெகா>ேடா�? அ�ல) ஆைட 

இ�லாதவராக" க>3 ஆைட அ_F�ேதா�? எ�ெபா%) ேநா+-றவராக அ�ல) Hைற0� இ�"க" க>3 

உ�ைம�ேத? வ(ேதா�? ; எ�2 ேகBபா�க�. அத-# அரச�, ;UகK H6ேயாரா4ய எ� சேகாதர� சேகாதCகM� 

ஒ�வ�"# S�க� ெச/தைதெய�லா� என"ேக ெச/T�க� என உ2�யாக உ�கM"#K ெசா�A4ேற� ; என� 

ப�ல;�பா�. J�* இட�ப"க��� உ�ேளாைர� பா��), ;சJ"க� பBடவ�கேள, எ��டU�() அக�2 

ேபா�க�. அலைக"#� அத� �த�"#� ஏ-பா3 ெச/ய�பB?�"4ற எ�2� அைணயாத ெந��*"#� 

ெச�A�க�. ஏென�� நா� பHயா/ இ�(ேத�, S�க� என"# உண� ெகா3"கF�ைல: தாகமா0�(ேத�, 

எ� தாக�ைத� த_"கF�ைல. நா� அ��யனா/ இ�(ேத�, S�க� எ�ைன ஏ-2" ெகா�ளF�ைல. 

ேநா+-6�(ேத�, Hைற0'�(ேத�, எ�ைன" கவ��)" ெகா�ளF�ைல ; எ�பா�. அத-# 

அவ�க�, ;ஆ>டவேர, எ�ெபா%) S� பHயாகேவா, தாகமாகேவா, அ��யராகேவா, ஆைட0�6ேயா, 

ேநா+-ேறா, Hைற0ேலா இ�"க" க>3 உம"#� ெதா>3 ெச/யா��(ேதா�? ; என" ேகBபா�க�. 

அ�ெபா%) அவ�, ;UகK H6ேயாரா4ய இவ�கM� ஒ�வ�"# S�க� எைதெய�லா� ெச/யF�ைலேயா 

அைத என"#� ெச/யF�ைல என உ2�யாக உ�கM"#K ெசா�4ேற� ; என� ப�ல;�பா�. இவ�க� 

&?F�லா� த>டைன அைடய�� ேந�ைமயாள�க� <ைல வா1� ெபற�� ெச�வா�க�.

- இ) 46^) வழ�#� ந-ெச/�.

- 46^)ேவ உம"# *க1.
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&'வா(க) ம�றா+�க):

F>fல4� V-6��பவேர! உ�ைம ேநா"4ேய எ� க>கைள உய���+�ேள�.

ப�� : ஆ>டவேர எ�க� ம�றாBைட" ேகBட�M�.

வா#ேவா.� கட�ளா1ய ஆ�டவேர, உ%ைம� ேபா�51ேறா%.

S� எ�2� வா1பவ�. சாைவ" கட(தவ�. உ�W) ந�J"ைக ெகா�M� அைனவ�"#� &?F�லாத 

வா1ைவ� த�பவ�. உம"# ந�6 D24ேறா�. இ�ைறய நா;� உம) FGவாHக� அைனவைர+�, 

#6�பாக யா�� <ைனயாத, மற"க�பBட ஆ�மா"கைள <ைன�D�() ம�றா34ேறா�. 

அைனவ�"#� இ�ப&�, ஒ;+�, அைம�+� அ;�த�ள இைறவா! இ�2 உ�ைம 

ம�றா34ேறா�.

ம5ைம வா#&�" அைழ��� ெகா)ள�ப+8��"% அைன�� இைற ஊ�ய;க<�காக�% 

ம�றா�ேவா%.

வ�ல பர�ெபா�ேள - வானக� த(ைதேய - எ� இைறவா! FGவாHக;� ம(ைதயா4ய ��Kசைப0� 

ேம/�*� ப_"# த�கைள அ��ப_�தேதா3, வAFழ(தவ-ைற� ேத-ற��, வ'ைம 

ெகா>டவ-ைற" க>கா_"க�� ெச/), ஏ-2"ெகா>ட ெபா2�*கைள ஏ-ற&ற <ைறேவ-6, 

#6"க�பBட கால��� உ�மா� அைழ�)" ெகா�ள�பBடவ�களான எ�க� ���த(ைதய�க�, 

ஆய�க�, #�"க�, அ�BசேகாதCக� ம-2&�ள )றவற�தா�க� உ�ேமா3�, உடN�ள 

அைன�)� *�த�கேளா3� வானக� ப(�0� இட� ெப2� வர� ேவ>?, இைறவா! இ�2 

உ�ைம ம�றா34ேறா�.

இைறந%=�ைக ெகா�டவ;களா! வா#>�, எ�;ேநா�கா ெபா@�கA இற�=ைனB ச>��க 

ேந;>���"% எ�ண�ற &'வா(க<�காக ம�றா�ேவா%:

க�ைண� ����ேவ - கா�) <-#� ேபர�ேள - எ� இைறவா! நைர �ைர ப�வ�க;� ந'�-2 

மC�தவ�க� - J_க;� தா"க�தா� ந�ைம� JC() ெச�6��பவ�க� எ��பாரா Fப��-# 

இல"கா4 இற(தவ�க� - இ�த# FGவாHக� இைற இர"க��-# உ�ளாக��, இவ�கைள வா�V3 

வரேவ-2" ெகா�ள�� வர� ேவ>?, இைறவா! உ�ைம ம�றா34ேறா�.
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ெம!யDகட�ைள அEயா� ைவயக��A வா#>� ம.����"% ஆ�மா�க<�காக ம�றா�ேவா%:

எ�ைல காணா ேபர�ேப - இர"க��� ஊ-ேற - எ� இைறவா! ம>ணக மகவாக Jற�ெப3�), 

பாவ� ேபா"#� ப'யாக இ�N0ைர ஈ(), மN"#ல��-# WB* எN� ெப��ெகாைடைய 

வழ�40�"#� ��KGத� இேயGைவ, உலக� &%ைமயாக அ6() ேபா-ற��, *க1() ஏ-ற�� 

ேவ>34ேறா�. 46^) இேயGைவ அ6யா) வா1() மC���"#� ஆ�மா"க� W) வானக" 

ெகாைடயா� WB* வழ�க�ப3� வர� ேவ>?, இைறவா! உ�ைம ம�றா34ேறா�.

எம�" இரD"% தாF�� மகேன, எ% இைறவா!

ெதா-2ேநா0� தா"க��'�() &%ைமயாக F3தைல� ெபற��, வ��கால��� எ� ச(த�ன� 

ந-Gக&�, மனபல&�, ெபா�ளாதார வள�KH+� ெப-2 இ`�ல4� உம) ெச/Vர�களா/ 

ப_ெச/�ட அவ�கM"# ஞான�ைத+�, �டமான ந�J"ைக+� தர ேவ>3ெம�2 இைறவா 

உ�ைம ம�றா34�ேறா�.

அைம�யான H;�ைலக<�" எைன அைழ��B ெசAJ% த>ைதேய இைறவா!

இற() ேபான அைன�) ஆ�மா"கM"#� <��ய இைள�பா-6ைய அ;��ட ேவ>3ெம�2�, 

எம) நாB?� ஏ-பBட ேபாC� இற() ேபான அைனவ�"#� <��ய இைள�பா-6ைய அ;��ட 

ேவ>3ெம�2 இைறவா உ�ைம ம�றா34�ேறா�.

H�K� இைறவா!

எ� நாBைட ஆ>3 இற(த தைலவ�க�, ெபா)ம"க�, �யா4க� அைனவ�"காக�� 

ம�றா34ேறா�. உ0�ெத%தA�, வா1�� நாேன எ��ட� ந�J"ைக ெகா�ேவா� இற�JA� 

வா1வா� எ�ற உ�வா��ைத0� ந�J"ைகெகா>3 இற(த அைனவC� பாவ�கைள ேபா"4 

அவ�கைள உ� வானக VB?� ேச��த�ள இைறவா உ�ைம ம�றா34ேறா�.

எDக) ேதைவக) அைன�ைதL% �ைற� ெச!L% த>ைதேய! எ% பDைக வ�நட�� இற>த பD" 

"��க<�கா�%, பD"ம�க<�காக�% ம�றா�1ேறா%.

உ0ேரா3 இ�"#�ேபா) எ��ட� ந�J"ைக ெகா�M� எவ�� எ�2ேம சாகமாBடா� 

எ�ப�-4ன�க உ�W) ந�J"ைக ெகா>3 வா1() இற(த ஆ�மா"க� அைன�)� த�கMைடய 

பாவ�க;னா� உ�தC"4ற ^தல��� இ�(தாA� அவ�கைள <ைறவாக ஆH�வ��) உ� வானக 

VB?� ேச��த�ள ேவ>3ெம�2 இைறவா உ�ைம ம�றா34ேறா�.
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இ�ைறய (>தைன

''இேயG கட�;ட� ேவ>3த� ெச/வ�� இரெவ�லா� ெசலFBடா�'' (a"கா 6:12)

இேயG இைறேவ>ட'� பல ம_ ேநர� ெசலவ8�தா� என ந-ெச/� k�க� பல இட�க;� 

#6�J34�றன. ப��� ����தைர� ேத�(ெத3�பத-# &� இேயG இ`வா2 

இைறேவ>ட'� ஈ3பBடா�. இத-கான காரண�ைத நா� ேத?னா� இேயG எ�ேபா)ேம த� 

த(ைதயா� இைறவேனா3 ஒ�6����ப�� <ைல���(தா� என" க>3ெகா�ளலா�. கட�ேளா3 

அவ�"# இ�(த உற� சாதாரண ம�த உற� ேபா�றத�2. மாறாக, இேயG கட�;� மக� 

எ�பதாA�, த(ைதயா� இ`�ல4-# அN�ப�பBடவ� எ�பதாA� அவ� த� த(ைத0� 

F��ப�ப? நட�பைதேய த� வா1"ைக� �Bடமாக" ெகா>?�(தா�. கட�;ட� அவ� 

ெகா>?�(த ந�J"ைக &%ைமயானதாக இ�(த). எனேவ, எ) கட�;� F��பேமா அ)ேவ 

இேயGF� F��ப&மாக அைம(த). ப��� ����தைர இேயG ேத�(ெத3�தேபா)� 

அவ�க;ட� ஒ� ப_ைய ஒ�பைட�தேபா)� அவ�க� கட�;� ���ள�ைத அ6() அைதேய 

த�க� வா1�"# ஒ;யாக" ெகா�ளேவ>3� என இேயG F��Jனா�.

ந� வா1"ைக0� &"4யமான &?�க� எ3"4�ற ேவைள0� மB3ம�ல, அ�றாட வா1F� 

ஒ`ெவா� <க1F�ேபா)� நா� கட�;� F��ப�ைத அ6() அத-# ஏ-ப ெசய�பட 

அைழ"க�ப34ேறா�. இ`வா2 கட�;� F��ப�ைத நா� ெசய�ப3�த ேவ>3� எ�றா� நா� 

கட�ேளா3 ெந��4ய உற�� Jைண�பா� இைண(��"க ேவ>3�. இ) இைறேவ>ட� 

வ8யாக <க14ற). கட�;� உட���* ந�ேமா3 உ�ள) எ�N� உண�F� நா� 

ேதா/(���ப)தா� இைறேவ>டA"# அ?�பைட. இ) ஒ�Fத �யான மன <ைல"# ந�ைம" 

ெகா>3ெச�A�. கட�;� Jரச�ன�ைத ஒ`ெவா� ெநா?0A� உண��ேபா) அவ�ைடய 

பா�ைவ0'�() நா� அக�2ேபாத� இயலா). அவேரா3 இைண() நா� ெசய�ப3ேவா�. ந�U� 

இைறேவ>டA� ப_வா1�� Jைண(��"#�.

ம�றா+�:

இைறவா, உ� ���ள�ைத அ6() ெசய�ப3�)வ�� <ைல���"க அ��தா��.
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